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Promed
Higiénés kézfertőtlenítőszer, betegfürdetőszer

Általános leírásA PROMED kvaterner ammónium vegyületet, benzalkónium-kloridot és alkoholos hatóanyagot tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező, egyfázisú kézfertőtlenítőszer. A PROMED enyhén sárgás, viszkózus, jellegzetes illatú készítmény, amely egyaránt alkalmas manuális használatra, valamint fali adagolóból történő használatra is.
Alkalmazási területEgészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), idősek otthonában, óvodákban, iskolákban, közintézményekben, élelmiszeriparban, üzemi konyhákon, éttermekben és minden olyan helyen, ahol a kéz gyors tisztító fertőtlenítésére van szükség. Alkalmas továbbá egészségügyi intézményekben, szociális otthonokban és egyéb intézményekben betegfürdetésre is.
Tulajdonságok  • Gyors kézfertőtlenítést tesz lehetővé• Alkalmas egy munkafázisban történő fertőtlenítő tisztításra• Aldehidmentes• Bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt.• Betegfürdetésre alkalmazható
Összetételpropán-1-ol (14-16%); Propán-2-ol (19-21 %), Benzalkónium-klorid (6-10%) ;N,N-Dimetil-1-dodecylamin-N-oxid(0,8-1,2 %) Amfoter tenzid(0,8-1,4 %); Hidroxi-etil-cellulóz(0,7-1,5 %); Citromsav; Illatanyag;Glicerin, Víz
Hatásspektrum  • Baktericid • Fungicid • Szelektív virucid (Hepatitis B és HIV inaktiváló) • Tuberkulocid

Alkalmazási koncentráció és behatási időA készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazniÁltalános kézfertőtlenítés esetén  0,5 perc behatási időSzelektív virucid hatás eléréséhez   1-1,5 perc behatási időTuberkulocid hatás eléréséhez   5 perc behatási időFaggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése esetén 10 perc behatási idővel kell a készítményt alkalmazni.
A fertőtlenítés végrehajtása
Higiénés kézfertőtlenítésAz adagolóból 3-5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet a hatás eléréséhez szükséges ideig (normál fertőtlenítés 30 mp, szelektív virucid hatás eléréséhez 1-1,5 perc, tuberkulocid hatás eléréséhez 5 perc) alaposan eldörzsölünk a kéz bőrén, majd leöblítjük a kezeket.
BetegfürdetésA kezelésre alkalmazott textíliára felvitt készítménnyel a fertőtlenítendő bőrfelületet egyenletesen kezeljük, majd kevés víz hozzáadásával habot képezünk, majd a behatási idő letelte után a kezelt bőrfelületet alaposan leöblítjük.
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Figyelmeztetés•Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!•Csak ép bőrfelületen alkalmazható!•Nyálkahártyákon nem alkalmazható!•Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni!
Tárolás, eltarthatóságEredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, szobahőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.
Tűzveszélyességi osztály: „B” - Tűz-és robbnásveszélyes 
Szállítási besorolás: UN 1993 RID/ADR 3 II.

Kiszerelés  •1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)•5 liter polietilén kanna•500 ml polietilénflakon pumpás adagolóval•500 ml polietilénflakon utántöltő
Engedélyszám: JKF/12712-4/2016
A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.
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